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SLOVO STAROSTY
Vážení občané, sousedé, přátelé obce a vážení čtenáři! Zdravím Vás
prostřednictvím „Zdelovského Zpravodaje“, volně pojatého následovníka
Zdelovské Drbny a přeji Vám přínosnou četbu ve článcích zde vytištěných.
Předem mi dovolte poděkovat nové „redakční radě“ za uchopení
nelehkého úkolu jakékoliv periodikum vydávat. Vzhledem k časové náročnosti
tohoto počinu doufám alespoň v několik čísel za rok, ve kterých Vám obecní úřad
bude moci přiblížit plánování aktivit a potřebné informace, jimiž jsou například
zápisy usnesení veřejných zasedání zastupitelstva obce, svozy odpadů atd. Od
chvíle posledního výtisku Zdelovské Drbny uplynulo již tolik času, že není možné
v krátkosti shrnout sled všech událostí, které se ve Zdelově udály. Zmiňme nedávno
minulé oslavy stého výročí vzniku samostatné Československé republiky, masopust,
ples, nedávno proběhlé oslavy 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve
Zdelově spojené se srazem rodáků a podobně. Za všechny tyto akce ať již
zmiňované, či nikoli upřímně děkujeme organizátorům, ale i účastníkům – ani bez
jedné strany se neobejdou. Zároveň by Vás úřad a zastupitelstvo rádi informovali i
o věcech organizační a správní povahy, jimiž jsou například volby, vybraná nařízení,
obecní rozpočet a podobně.
Pevně věřím, že nový zpravodaj uspokojí poptávku po informacích z dění a
plánování ve Zdelově a zároveň poslouží vedle obecní kroniky, perfektně vedené
paní Plašilovou, jako památka na proběhlé akce naší vesnice.
Vážení čtenáři, děkuji i Vám, že věnujete četbou pozornost dění v obci a
tím naplňujete smysluplnost tohoto občasného periodika. Přeji Vám příjemné
prožití nastalého léta a příjemné počtení.
V úctě Ladislav Pokorný
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
Dovolujeme si Vám představit první vydání Zdelovského Zpravodaje, který
volně naváže na populární avšak již několik let nevydávanou Zdelovskou drbnu.
Tento zpravodaj budete nacházet ve vašich poštovních schránkách čtyřikrát do roka
a bude vás pravidelně informovat o dění v naší obci.
A proč ne naše oblíbená Zdelovská Drbna? Přestože byl název původního
čtvrtletníku originální, vtipný, zažitý a jistě myšlený s nadhledem a jeho obsah
bezesporu plnohodnotný a pravdivý, stále se nemůžeme ubránit myšlence, jako
kdyby onen název odlehčoval význam celého jeho obsahu. Jako kdyby všechna ta
sdělení byla pravdivá jen z poloviny, a to nám přijde vůči všem autorům článků
nefér. Rozhodli jsme se tedy zvolit název obyčejný, prostý až nudný, ale neutrální.
Věříme, že časem pro něho najdete kousíček místa ve svém srdci.
Budeme Vám přinášet informace z obecního úřadu, zprávy a souvislosti
s rozvojem obce a kulturním životem v ní, informace z různých aktivit zájmových
spolků, společenskou kroniku, a také zavzpomínáme na doby dávno minulé. Rádi
zařadíme i zajímavá témata, kterými se necháme inspirovat od vás obyvatelů obce.
Vítáme všechny dobrovolníky o pisatelskou činnost, kteří nám pomohou
tento zpravodaj rozvíjet a dělat ho co možná nejpestřejší. Proto, aby naše aktivita
byla plynulá a bezproblémová, zařídili jsme novinářský e-mail, na který vaše
příspěvky a fotky můžete zasílat: zdelovskyzpravodaj@seznam.cz
Věříme, že tento zpravodaj bude pro vás milým zpestřením a zároveň
informačním zdrojem o dění v naši obci.

S přáním příjemného počtení Lucie a Miroslav Gregorovi
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ZPĚT O NĚKOLIK LET
V roce 2016 skončil náš zpravodaj, který vydávala Dorča Cikánová pod
záštitou OÚ Zdelov.
Navážeme pokračování z kroniky obce r. 1958 - Historie Šejnova křížku.
V naší obci, na kopci bydleli Charvátovi, Kajzlíkovi , Hartmanovi, Zemanovi,
Bednaříkovi, Kopeckých. Vrátím se do 17. století, kdy v čs. 62 rod Šejnu žil (dnes
Pavel Müler). Šejnu rod nábožensky založený a poslední muž dobrý hospodář, vyšší
mocí, veden v noci do keřů a trní asi km vzdálený k Šachovu. Vždy se vracel
rozdrásaný k nepoznání, i když seděl v hostinci, vytáhlo ho to tam. Svěřil se
církevnímu hospodáři, ten mu poradil, aby v tom místě nechal postavit kříž. Tak
Šejna učinil, aby kříž nestál v trní, postavil ho vlevo, ale druhý den byl v trní. Nechali
ho tam, byl vysvěcen, kadidlem vykouřen a hospodář měl klid. Rod Šejnu vymřel a
poslední žijící hospodyně Charvátová, dlouho přežila svého muže. O tomto křížku
jsem psal v tisku „Pověsti Rychnovska.“

Opsala z kroniky – jipla –

SPOLEČENSKÁ KRONIKA DNEŠKA
K prvnímu lednu 2019 čítá obec Zdelov 252 obyvatel s věkovým průměrem
40 let.
Z toho 125 mužů o věkovém průměru 38,7 let a 127 žen o věkovém průměru
41,8 let.
Jsme tedy mladá vesnice s pozvolným přirozeným nárůstem obyvatel i
výstavbou. Během posledních 5 let nám přibylo asi 20 občanů.
Nyní nejvyšší číslo popisné je 122.
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 15.4.2019
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVÁLILO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rozpočtové opatření č. 10/2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zdelov
Předběžná zpráva o technickém stavu nemovitostí obce Zdelov
Předběžná zpráva o technickém stavu drobných sakrálních staveb obce
Zdelov a jejich majetkoprávní vztah
Zpráva o inventarizaci a zdravotním posouzení dřevin v obci Zdelov
Návrhy obecního znaku a vlajky obce Zdelov
Výsledek šetření zavodnění nádrže areálu bývalého koupaliště Zdelov
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.
Zpráva starosty obce

PLÁNOVANÉ AKCE:

Letní cvičení = pravidelné cvičení život v štěstí promění. Srdečně
zvu všechny ženy ( a nejen je – muži i děti vítáni) na pravidelné cvičení
alternativního typu ( jóga, čchi-kung, reflexní terapie). Scházet se budeme
od 8.7.2019 každé pondělí od 18.30 – 19.30 na místním fotbalovém hřišti,
pokud počasí dovolí. S sebou: karimatku – ale i trávník je dost pohodlný,
pití, pohodlné oblečení.
Rozloučení s létem - V pátek 30.8.2019 proběhne rozloučení
s prázdninami pro všechny děti a jejich rodiče, které se nebojí stanovat a
rádi posedí u táboráku, jak to bývalo kdysi zvykem. Bližší informace budou
vyvěšeny na informačních tabulích.
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ZDELOVSKÉ
ČARODĚJNICOVÁNÍ
Každý člověk si, alespoň trochu všímá
svátků, které se v naší zemi slaví. V úterý 30.
dubna jsme oslavili Zdelovské čarodějnice
aktivitami pro děti a sdružením dospělých na
místním fotbalovém hřišti. Nezáleží na tom, zda se zvyk pálení ohňů 30. dubna slaví
kvůli víře, že o Filipojakubské noci se dějí zázraky, či kvůli středověkému strachu
z žen, které znaly sílu bylin. Tato noc lidi odpradávna lákala a v dnešní době jsme si
zvykli si z množství zvyků našich předků vzít ty, které nás
umí zaujmout. Proto se i ve Zdelově tento rok symbolicky
pálila čarodějnice jako symbol zlé moci.
A já věřím, že 20 malých
čarodějnic a čarodějů,
kteří se u ohně sešli, na sebe tento kostým vzali
naopak jako symbol moudrosti a rozpustilosti,
kterou si ženy v minulosti nemohly příliš dovolit.
Tyto dva symboly se u našeho ohně potkaly oba a je
na každém z nás, který mu je milejší.
Každého však jistě potěšil pohled na malé
čaroděje, kteří museli ukázat svoji sílu a odvahu při
různých disciplínách. Bylo pro ně připraveno 5
stanovišť, kterými museli projít, aby si zasloužili
medaili čarodějnického sletu ve Zdelově.
Na závěr našeho programu porota vybrala 4
nejpodařenější čarodějnice a 4. nejkrásnější obrázky. Každý si domů odnesl nějakou
cenu a doufám, že i velký zážitek. Tancem a hodováním jsme oslavili čarovnou moc
této noci.
Velice děkujeme za finanční podporu
obce a neméně velký dík patří obsluze Hospody
u Pavouka.
Za kulturní komisi Lucie
Gregorová
Foto : Tomáš Piatnica
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Dospělí hasiči v roce 2019
V průběhu ledna se místní hasiči věnovali výročním valným hromadám 17.
okrsku. Byli jsme navštívit SDH Malá Čermná, Čičová, Borohrádek. U nás se konala
12. 1. v pohostinství u Joudy.
V únoru většina členů byla navštívit společenskou akci Kozinecký bál.
Hned následující den se po bále u nás konala výroční schůze 17. okrsku,
kterého se zúčastnilo z každého sboru SDH 5 členů.
Dále se v průběhu února školila výjezdová jednotka JPO V na bezpečnost
práce, zdravovědu, referenční zkoušky na hasičský vůz.
V měsíci březnu se členové SDH zúčastnili společenské akce Masopust.
Následně při prvním oteplení, i když pršelo, odzkoušeli jsme techniku PS 12 a
zároveň první trénink v požárním útoku. Ve druhé půlce měsíce se členové JPO
účastnili 16 hod. kurzu strojníků v Kostelci nad Orlicí. Na konci března se členové
SDH účastnili výletu do hasičského muzea v Přibyslavi a následně jsme popojeli na
Moravu navštívit vinný sklípek. Druhý den po návratu jsme trochu potrénovali
požární útok.
V dubnu jsme trénovali a ve druhém týdnu jsme si zajeli pro novou PS 12,
ze které jsme měli velkou radost, ale zároveň jsme měli dvě velké brigády, jedna
byla v místní hospůdce, ve které se udělal generální úklid od kuchyně až po kotelnu.
Této brigády se zúčastnilo 16 členů SDH a 4 místní občané. V odpoledních hodinách
jsme se rozdělili a půlka lidí jela kácet stromy na místní koupaliště.
Dále jsme museli zaběhnout novou PS 12 a byli i první tréninky. Dále
proběhla druhá velká brigáda, které se účastnilo více, jak 15 členů ve kterém se
zapojili i mladí členové SDH, jednalo se o úklid obce odvoz popadaných větví podél
cest a silnic a úklid koupaliště. Poslední týden v měsíci dubnu absolvovali velitelé
40 hodinový kurz v Bílých Poličanech.
Poslední den v tomto měsíci proběhlo pálení čarodějnic, kde došlo
k nácviku výjezdové jednotky a následném dohledu k bezpečnému dohoření.
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Začátkem května jsme vyrazili na první soutěž do Valu u Dobrušky, kde
jsme se umístily na krásném 4. místě. Tam nás trochu rozhodila netradiční věc při
soutěži brčka a špagety. Jinak jsme si vedli výborně. Druhý týden v květnu proběhlo
cvičení výjezdové jednotky při vyplachování koupaliště. 18. května u nás v obci
proběhla okrsková soutěž a soutěž o pohár starosty obce. V této soutěži jsme měli
poprvé ženské
družstvo, které
vyhrálo 1. a 2.
místo. Dále jsme
tu měli dvě
smíšená
družstva. Nové
družstvo, které
se umístilo na 4.
a 3. místě. A
stálé družstvo,
které
získalo
obě první místa.
Tato výhra nás
posunula na okresní kolo.
Počasí k trénování nám moc nepřálo a tak jsme byli dvakrát potrénovat
v Kvasinách běh na 100 metrů s překážkami bariera, kladina, okno, a 1. června jsme
se zúčastnili okresního kola na Vrbici. Začalo to během na 100 metrů s překážkami,
následoval požární útok a to vše proběhlo 2x a nakonec jsme běželi štafetu dva
týmy. V požárním útoku jsme skončili na krásném 6. místě. Od poháru nás dělilo
pouze 6 vteřin. Všichni zúčastnění moc dobře vědí, jak to bylo náročné jak na
fyzičku, ale i na sílu a dovednost. Samozřejmě i moje maličkost se také zúčastnila.
Tímto bych chtěl touto cestou poděkovat za velmi krásné výkony, kterých jste
dosáhli, a jsem na vás moc hrdý.
Po náročné soutěži nás čeká brigáda na koupališti, sekání a úklid
travnatých ploch, údržba čerpadla k napouštění koupaliště a celosezonní údržba
vody. Za to patří velké poděkování členům SDH. Dále nás čeká, jedná velká akce a
tou je výročí SDH 115 let a sraz zdelovských rodáků.
Článek zpracoval Velitel jednotky Jaroslav Andres
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DĚTI: Kroužek malých hasičů
S malými hasiči se scházíme každou středu na obecním úřadě. Hrajeme
různé hry, chodíme do přírody a pracujeme s hasičskou technikou.
Jezdíme také na výpravy.
Minulý rok v prosinci,
jsme v hojném počtu
vyrazili vlakem na tří
denní Vánoční výpravu do
Teplic nad Metují. Po
příjezdu se děti ubytovaly
ve svých pokojích a poté
jsme hráli hry. Druhý den
jsme si udělali výlet do
skal. Po návratu z výletu jsme vyráběli ozdoby na vánoční stromeček a poté ho i
zdobili. Večer jsme pak měli štědrovečerní večeři, kterou si z části děti připravovaly
samy. Po večeři děti dostaly vánoční dárky, které byly pod stromečkem. Třetí den
jsme se už jen nasnídali, sbalili batohy a utíkali na vlak.
V dubnu jsme absolvovali rovněž tří denní výpravu, ale tentokrát do
Broumova. Jeli jsme opět vlakem. Po příjezdu si děti vybalily a hráli jsme nějaké ty
hry. Druhý den jsme si udělali výlet do Broumovského kláštera a na farmu Wenet v
Broumově. V klášteře jsme byli na prohlídce a na farmě jsme viděli plno zvířat. Od
lam, velbloudů, klokanů, koz, oslů až po bažanty a pávy, některá zvířata mohly děti
i krmit. Počasí se nám vydařilo a vše se nám moc líbilo.
Po prázdninách
rádi přivítáme nové
malé hasiče!
Sledujte naší
facebook stránku SDH
Zdelov, kde přidáváme
mnoho příspěvků a
fotek.
Gabriela Tichá
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ZDELOVŠTÍ FOTBALISTÉ SKVĚLE REPREZENTUJÍ
NAŠI OBEC V NEJVYŠŠÍ OKRESNÍ SOUTĚŽI
Ač jsme jednou z nejmenších obcí v okrese, kde se hraje fotbal, již více jak
desítku let patříme ke špičce okresního přeboru v tomto sportu. Právě ukončená
sezóna je toho zářným příkladem. V konkurenci podstatně větších klubů jsme
v konečné tabulce skončili na výborném druhém místě, pár bodů za vítězným
Baníkem Vamberk. V jarní části této sezóny jsme z dvanácti odehraných zápasů,
prohráli jen jediný, a to ten poslední v Černíkovicích (3:4), kde už o nic nešlo.
V Rychnovském deníku jsme se mohli 20.5.2019 v nadpisu o Zdelovském
fotbalu dočíst:
„Zdelov po výhře ve šlágru v čele“ a dále „Zdelov v 22. kole po parádním obratu
přehrál na domácím hřišti rezervu Rychnova 5:3“
V Orlickém týdeníku 22.5.19 v úvodním komentáři o nás napsali:
„Zdelov zatápí Vamberku ve hře o postup do 1.B. třídy“
(pozn. krajskou 1.B třídu jsme již 2 roky hráli a ostudu jsme tam rozhodně
neudělali a není zcela vyloučeno, že si ji ještě někdy zkusíme)
Naše jarní výsledky:
Kostelec „B“ : FC ZDELOV 1963
Deštné : FC ZDELOV 1963
FC Zdelov 1963 : Vamberk
Borohrádek : FC ZDELOV 1963
K.Lhota : FC ZDELOV 1963
FC ZDELOV 1963 : Petrovice

0:0
2:3
1:1
0:3
3:5
5:0

FC ZDELOV 1963 : Lukavice
Žďár n. Orl. : FC ZDELOV 1963
FC ZDELOV 1963 : Rychnov „B“
Křivice : FC ZDELOV 1963
FC ZDELOV 1963 : Dobruška „B“
Černíkovice : FC ZDELOV 1963

Zdelovští kanonýři:
Ríša Dostálek
15 gólů
Karel Vašátko 12 gólů
David Komárek 7 gólů
Kamil Řičař
7 gólů

Michael Neubecker
Milan Bulavcsják
Jan Weisser
a dalších

5 gólů
4 góly
4 góly
8 střelců

6:3
0:3
5:3
1:5
7:0
4:3
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Konečná tabulka sezóny 2018 – 2019:
+

0

-

Vamberk "A"
FC ZDELOV
1963
Rychnov n.K.
"B"

24

19

0

5

94

:

30

56

2

1

24

17

0

7

74

:

38

51

2

2

24

17

0

7

78

:

43

49

2

0

4

Lukavice

24

14

0

10

77

:

46

46

1

5

5

Kostelec n.O.
"B"

24

14

0

10

67

:

51

42

2

2

6

Černíkovice

24

12

0

12

67

:

61

36

4

4

7

Borohrádek

24

12

0

12

54

:

61

35

2

1

8

Žďár n.O.

24

11

0

13

40

:

60

33

1

1

9

Kostelecká
Lhota "A"

24

11

0

13

55

:

64

32

1

0

10

Deštné v O.h.

24

10

0

14

61

:

58

31

1

2

11

Dobruška "B"

24

10

0

14

46

:

104

30

0

0

12

Křivice

24

7

0

17

36

:

63

19

3

1

13

Petrovice n.O.

24

2

0

22

:

92

8

0

2

1
2
3

Družstvo

skóre

Penalty Penalty
+
-

Záp.

Rk.

Body

Proč se nám letos dařilo? Především to byla zásluha skvělé party, která se
ve Zdelovském týmu vytvořila, od trenéra Miloše Zemana až po střídající hráče.
Začala fungovat i užší spolupráce s místními hasiči, kteří nám v zápase proti
vedoucímu týmu z Rychnova vytvořili s našimi věrnými fanoušky báječnou
atmosféru.
Naši soupeři do Zdelova jezdí rádi, protože máme nejen krásné a
udržované zázemí, novou střechu na kabinách i na hospůdce „U pavouka“, ale i po
12 letech od rekonstrukce, jeden z nejlepších trávníků v okrese, ne-li v kraji. To
všechno stojí především hodně volného času (brigádně odpracovaných cca 350
hodin ročně), který je třeba chodu fotbalového týmu věnovat, a to především ze
strany správců hřiště (Jindra Urbánek a Petr Komárek), ale i dalších členů výboru
(Pavel Červinka, Petr Nedvídek a Vladimír Červinka st.).
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Bez finančního zajištění by to, přes výše uvedené, však nešlo. Díky tedy
moc Obci Zdelov a dalším sponzorům, především firmám TeliaCom a Zednictví
Červinka, za finanční podporu v uplynulé sezóně a všichni se už těšíme na sezónu
následující.
Náš tým – jaro 2019:

Nahoře zleva:
Pavel Červinka, Martin Bodlák, Zdeněk Mrázek, Petr Nedvídek, Milan Bulavcsják,
Milan Vik, David Komárek, Jan Weisser, Michael Neubecker, Miloš Zeman, Vláďa
Červinka
ml.
Dolní řada zleva: Radek Zeman, Petr Komárek, Lukáš Hlaváč, Karel Vašátko,
Michal Maňas. Adam Lipenský, Tomáš Hurdálek, Vašek Dvořák, Richard Dostálek.
Na obrázku chybí: Kamil Řičař, Dan Ludvík, Jan Novotný, Radek Jedlička a Jára
Pacek.
Pro Zdelovský zpravodaj zpracoval 16.6.2019: petrkom
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY
Základní škola T.G.Masaryka





Současný školní rok je ve škole spojen
s mezinárodním eTwinningovým projektem
HeartHeroes – jeho hlavní myšlenkou je
konání dobrých skutků, pomoc druhým či
rozvíjení
sama sebe. Žáci ZŠ tvořili plakáty se zajímavými poselstvími v ČJ nebo AJ,
upozorňovali na nutnost ochrany přírody, vyprávěli si o rodině i zvířatech
apod….
Dne 1.3.2019 se konal pyžamový den, kdy žáci i učitelé se převlékli do
svých pyžam a v tomto obleku trávili celý den.
Ve středu 17. 4. 2019 se uskutečnil další ročník Zlatého slavíka, a to formou
pěvecké přehlídky, které předcházela pěvecká soutěž probíhající ve třech
kategoriích. I naše Zdelovské děti se zúčastnily a měly velký úspěch. V I.
kategorii se na 2.místě umístila Elena Piatnicová a 3.místo obsadila Judita
Gregorová. Ve II. kategorii se na 3.místě umístila Karin Enžlová a ve III.
kategorii krásné 1.místo vyhrála Eliška Martincová. Gratulujeme!!!

Mateřská škola






Malý záchranář – v lednu 2019 do všech tříd zavítal zkušený zdravotník a
učil děti, kde jsou nejdůležitější orgány v těle a jak fungují, jak reagovat při
nenadálé situaci a jak přivolat pomoc. Děti mohly vše nacvičit na figurínách
formou hry.
Školní zralost – v únoru se v MŠ sešli rodiče předškolních dětí s
prvostupňovými učitelkami místních ZŠ. Schůzka měla za účel seznámit
rodiče s průběhem nadcházejícího zápisu do ZŠ a upozornění na nejčastější
problémy.
Masopust a karneval – cílem bylo seznámit děti s lidovými tradicemi
v období masopustu a společně prožít
radost a veselí.
Čerpáno z Borohrádeckého zpravodaje a
webových stránek ZŠ a MŠ.
Lucie Gregorová
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SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ SDRUŽENÍ KOZINEC
(dále jen SASS) je malý neformální spolek, který působí ve Zdelově již
od roku 2009. Činnost tohoto sdružení je velmi pestrá. Přes počáteční
nedůvěru, plynoucí zejména z názvu sdružení, si toto uskupení
postupně získalo mezi občany obce dost svých příznivců.
Připomeňme si tedy, jak SaSS obohacuje dění v obci:
KOZINECKÝ BÁL
Ten proběhl za hojné účasti 1. února 2019 v naší hospodě „U
Joudy“. K tanci a poslechu hrála hudební uskupení ANTREE a mimo
to, že se všichni zúčastnění mohli skvěle pobavit a hlavně zatančit,
mohli také vyhrát v tombole zajímavé ceny, LCD televizi, tablet či
meteo stanici. Jubilejní 10. Kozinecký bál se prostě povedl, tanečnice
a tanečníci se rozcházeli do svých domovů až nad ránem.
MASOPUST
Organizačně asi nejnáročnější
akce letošního roku bylo SaSS
v úzké spolupráci s SDH Zdelov.
Tato oslava ukončení zimy nebo
také
svátek
hodování
před
čtyřicetidenním půstem proběhla
v naší obci v sobotu 2.3.2019 a
masopustní průvod byl opravdu pestrý. Mohli jste v něm vidět jednak
hezkou jeptišku, třeba i s mobilním telefonem, ale také další tradiční
masky, které mají svůj hluboký význam a symboliku. Nejtypičtější
maskou byl a je medvěd.
Ve své moci má nejen úrodu,
ale i plodnost. Traduje se, že
výškou
svého
skoku
ovlivňuje
vzrůst
obilí
a
plodnost u žen je zaručena
tím,
že
si
s medvědem
zatancují.
V následujících
měsících uvidíme, zda tato
symbolika ještě stále platí.
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MISTROVSTVÍ ZDELOVA VE CVRNKÁNÍ KULIČEK
Tato společensko-sportovní akce pro malé i ty starší probíhá
o květnové sobotě už min. 8 let. Ti mladší si připomenou dříve hodně
populární jarní zábavu a ti starší se na pár hodin vracejí do dětských
let. Mistrovství v tomto sportu proběhlo v areálu fotbalového hřiště
za účasti cca 30 závodníků ve všech kategoriích o jejichž občerstvení
se výborně starala hospoda „U Pavouka“. Stejně jako předchozí dvě
akce má i tato přispět k setkáváni lidí z naší malé obce a z okolí. Zde
si mohou popovídat, probrat co je nového a na chvíli třeba i
zapomenout
na
problémy
dnešní
uspěchané
doby.
A jak to vypadalo na stupních vítězů v letošním ročníku?
Foto - juniorská kategorie:

Foto – dospělí:

Ten hoch dole tam je tak trochu
navíc.

ZDELOVKIÁDA
Proběhl již devátý ročník této akce, která má mimoobecní
přesah. Je to klání čtyřech obcí v různých sportovních a zábavných
disciplínách, které se každoročně uskutečňuje koncem června a to
na vybraném sportovišti v jedné se zúčastněných obcí. SaSS je
zakladatelem této akce, což je patrné i z jejího názvu a mezi další
tradiční účastníky pak patří Čestice, Čermná n.Orl a Šachov. Cílem
tohoto soutěžení v různých disciplínách, kterých bývá cca 10, je
nejen prokázat zručnost, sportovní nadání či důvtip účastníků, ale
zejména pak obnovovat stará přátelství nebo navazovat nová v rámci
našeho mikroregionu.
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Pořadatelem tohoto ročníku byly tentokrát Čestice, které
v úmorném horku Olešnického sportovního areálu, potvrdily
papírové předpoklady. Zdelovský tým, složený ze sedmi žen a pěti
mužů obsadil krásné
druhé místo. Třetí byla
Čermná a čtvrtý Šachov.
A
ty
nejzajímavější
disciplíny: volejbal, hod
na koš, pivní štafeta,
jízda na kole z minulého
století či zručnost při
skládání
ocelových
matiček viz. následující
foto.
Zdelovský tým:

Příští ročník Zdelovkiády bude připravovat obec Šachov.
Pro Zdelovský zpravodaj zpracoval petrkom

